
    Obec Dohalice 

Dohalice 17, 503 13 Dohalice, IČ 268739 

 

ZÁPIS č. 18/2021 

ze zasedaní obecního zastupitelstva Obce Dohalice 
datum a čas 28.6.2021, od 17,00 do 18,50 hodin 

místo Hospůdka u Jonešů Dohalice 

přítomni František Petřík, Ing. Jolana Miškářová, , Mgr. Terezie Horáková, 
Lucie Brandová, Milan Kučera 

omluveni Kateřina Cajplová,  

zapisovatel Ing. Jolana Miškářová 

ověřovatelé Milan Kučera, Mgr. Terezie Horáková 

hosté Kubátová Iva – účetní obce 

 

PROGRAM 
Starosta obce František Petřík přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání obecního zastupitelstva 

Bod č. Obsah bodu, usnesení 

 
01-18/2021 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání VZ a požádal o jeho schválení 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje program VZ 

 
02-18/2021 

Zvolení zapisovatele – Ing. Jolana Miškářová a ověřovatelů – Milan Kučera, 
Mgr.Terezie Horáková 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 

 
03-18/2021 

Kontrola usnesení z minulého zápisu 
Usnesení: úkoly splněny  

 
04-18/2021 

Starosta seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č.4/2021 – Příspěvek pro 
obce na zmírnění dopadu kompenzačního bonusu pro rok 2021 ve výši 18 018,55 Kč 
Usnesení: OZ  dáno na vědomí, v kompetenci starosty 

 
05-18/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Návrh závěrečného účtu obce za rok 
2020 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad 

 
06-18/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Návrh hospodářského výsledku obce za 
rok 2020 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Hospodářský výsledek obce za rok 2020 bez výhrad 

 
07-18/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Návrh závěrečného účtu ZŠ Dohalice za 
rok 2020 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Závěrečný účet ZŠ Dohalice za rok 2020 bez výhrad 

 
08-18/2021 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Návrh hospodářského výsledku ZŠ 
Dohalice za rok 2020 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ  schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ Dohalice za rok 2020 bez výhrad 

 
09-18/2021 

Starosta předložil zastupitelům obce Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022508/1 akce Dohalice, p.č. 210/5, 
Knn s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku KN p.č. 210/5 v k.ú. Dohalice. 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IV-12-2022508/1 akce Dohalice, p.č. 210/5, Knn s ČEZ 
Distribuce a.s. na pozemku KN p.č. 210/5 v k.ú. Dohalice. 

 
10-18/2021 

Starosta předložil změnový list č.4 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na lajnování 
ve výši 100 609,43 Kč s DPH 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje změnový list č.4 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na 
lajnování ve výši 100 609,43 Kč s DPH 

 
11-18/2021 

Starosta předložil změnový list č.5 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na branku 
se sloupky, obrubníky na parkovišti a zámková dlažba ve výši 70 488,07 Kč s DPH 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje změnový list č. 5 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na 
branku se sloupky, obrubníky na parkovišti a zámková dlažba ve výši 70 488,07 Kč 
s DPH 



 
12-18/2021 

Starosta předložil změnový list č.6 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na úpravu 
vchodových dveří – dálkové ovládání ve výši 6 540,- Kč s DPH 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje změnový list č. 6 ke stavbě Víceúčelové hřiště Dohalice na 
úpravu vchodových dveří – dálkové ovládání ve výši 6 540,- Kč s DPH 

 
13-18/2021 

Starosta seznámil zastupitelé o dvou nabídkách na kamerový systém a zabezpečení 
odemykání víceúčelového hřiště 
1. p. France – nabídka ve výši 38 511,- Kč bez DPH  a 32 975,-Kč bez DPH 
2. p. Hanousek – nabídky ve výši 38 308,-Kč bez DPH a 38 563,-Kč bez DPH 
Usnesení: OZ bere na vědomí, starosta zajistí porovnání nabídek a seznámí 
zastupitelé s výsledkem 

 
14-18/2021 

Starosta informoval o možnosti sbírky Diakonie Broumov ošacení 
Usnesení: OZ bere na vědomí 

 
15-18/2021 

Starosta předložil ke schválení žádost Hospice Anežky české v Červeném Kostelci o 
finanční příspěvek, návrh příspěvku 5 000,-Kč 
Výsledek hlasování: 4 / 0 / 1  
Usnesení: OZ schvalují poskytnutí finančního příspěvku Hospice Anežky české 
v Červeném Kostelci ve výši 5 000,-Kč 

 
16-18/2021 

Starosta předložil  návrh na poskytnutí finančního příspěvku Obcím postiženým 
tornádem ve výši 20 000,-Kč každé z postižených pěti obcí 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Obcím postiženým 
tornádem ve výši 20 000,-Kč každé z postižených pěti obcí 

 
17-18/2021 

Starosta informoval o konání povodňové prohlídky – Nechanicko, Dohalice-
Mokrovousy, Mlýnský potok  

 
18-18/2021 

Starosta informoval o žádosti pana Rusa o prodeji části obecního pozemku v Horních 
Dohalicích za kravínem p.č 650 
OZ bere na vědomí 

 
19-18/2021 

Starosta informoval o žádosti pana Zobiny o prodeji obecního pozemku v Horních 
Dohalicích p.č. 326/101 
OZ bere na vědomí 

 
20-18/2021 

Starosta informoval o možnosti uzavření darovací smlouvy s panem Maříkem o o 
části pozemku s obecní komunikací ke hřbitovu 
OZ bere na vědomí, nutno dořešit geometrický plán na oddělení části pod komunikací 

 
21-18/2021 

Starosta informoval o možnosti koupě domu v Dohalicích pro OÚ, cena 2,5 mil Kč 
Výsledek hlasování:  5 / 0 /0 
Usnesení: OZ nesouhlasí s koupí domu pro OÚ 

 
22-18/2021 

Různé.   
Starosta obce seznámil přítomné s následujícími informacemi: 
a) Obec obdržela rozhodnutí na dotaci na opravu kapličky v Horních Dohalicích 
b) Probíhá rekonstrukce knihovny 
c) Návrhy na veřejnou zeleň 

23-18/2021 Diskuze:  
a) pan Strnad se dotazoval na úpravu valu  a cesty u hřiště 
b) pan Ryba upozornil, že nejsou posekány příkopy v Horních Dohalicích 
 

Pozn.1 – hlasování je zapisováno ve formátu PRO/PROTI/ZDRŽEL SE 

 
 
V 18:50 ukončil starosta obce veřejné zasedaní. 
 
 
Zapsala: Ing. Jolana Miškářová 
 
 
Starosta obce: František Petřík    Ověřil: Milan Kučera 
        Mgr. Terezie Horáková 


